ZÁPISNICA
z rokovania OZ v Štiavnických Baniach konaného dňa 28.6.2018
Počet poslancov OZ: 7 : G.Ševeček, M.Blaško, D.Kališek,Ing.O.Havlík, RNDr.Z.Šušková, Bc.Miroslav
Hrubša, D.Totkovičová
Prítomní: 5-ti poslanci
Ospravedlnení: M.Blaško, Ing.Havlík
Overovatelia zápisnice: RNDr.Z.Šušková, D.Kališek
Zapisovateľka: Henčelová Alena
Program:
1.Prijatie daru od pani K. Pataki, akademickej sochárky
2.Oprava Kláštora – spoluúčasť
3.Schválenie platu starostu
4.Určenie rozsahu úväzku výkonu funkcie starostu na roky 2018-2022
5.Určenie počtu poslancov OZ a volebných obvodov v obci Štiavnické Bane na roky 2018-2022
6.Schválenie kapitálových finančných prostriedkov pre ZŠ s MŠ M.Hella v Štiav. Baniach
7.Úprava rozpočtu
8.Odpredaj nepojazdných nákladných vozidiel
9.Plán práce hlavného kontrolóra
10.Záverečný účet obce
11.Pozemky
12.Odpustenie nájmu – žiadosť
13.Rôzne
14.Diskusia
Hlasovanie: 5 za
Rokovanie OZ viedol starosta S.Neuschl
K bodu č. 1
Prijatie daru od pani K.Pataki
Akademická sochárka Klára Pataki sa rozhodla venovať obci Štiavnické Bane svoje výtvarné diela za
účelom zriadenia stálej expozície v množstve cca 100 sôch rôznej veľkosti od 20 cm do 200cm
z rôznych materiálov.
OZ v Štiavnických Baniach
A/ s ch v a ľ u j e prijatie daru od K.Pataki – akademickej sochárky
Hlasovanie: 5 za ,0 zdržal sa ,0 proti
Bolo prijaté : Uznesenie č. 13 /2018
K bodu č. 2
Oprava Kláštora - spoluúčasť
OZ v Štiavnických Baniach

A/ schvaľuje spoluúčasť na obnove kláštora vo výške 3011,- €
Hlasovanie: 5 za ,0 zdržal sa ,0 proti
Bolo prijaté : Uznesenie č. 14 /2018
K bodu č. 3
Schválenie platu starostu predložil G.Ševeček – predseda finančnej komisie
OZ v Štiavnických Baniach
A/ s ch v a ľ u j e v zmysle zákona NR SR 377/2015, ktorým sa dopĺňa a mení zákon 253/1994 Z.z.
plat starostovi obce Štiavnické Bane vo výške 1731,50 € mesačne s účinnosťou od 1.1.2018
Hlasovanie: 5 za ,0 zdržal sa ,0 proti
Bolo prijaté : Uznesenie č. 15 /2018

K bodu č. 4
Úväzok výkonu funkcie starostu na roky 2018-2022
OZ v Štiavnických Baniach
A/ u r č u j e rozsah výkonu funkcie starostu obce Štiavnické Bane pre volebné obdobie 2018-2022 na
plný pracovný úväzok
Hlasovanie: 5 za ,0 zdržal sa ,0 proti
Bolo prijaté : Uznesenie č. 16 /2018
K bodu č. 5
Určenie počtu poslancov OZ a volebných obvodov na roky 2018-2022
OZ v Štiavnických Baniach
A/ u r č u j e v zmysle §-u 3 písm. f zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a predpisov 7 (sedem) poslancov obecného zastupiteľstva obce Štiavnické Bane
B/ u r č u j e 1 (jeden) volebný obvod v obci Štiavnické Bane
C/ u k l a d á Obecnému úradu v Štiavnických Baniach spôsobom obvyklým zverejniť počet volebných
obvodov a počet poslancov, ktorí sa v nich budú voliť v obci Štiavnické Bane pre volebné obdobie
2018-2022
Hlasovanie: 5 za ,0 zdržal sa ,0 proti
Bolo prijaté : Uznesenie č. 17 /2018
K bodu č. 6
Schválenie kapitálových finančných prostriedkov pre ZŠ s MŠ M.Hella v Štiav. Baniach
Predložený bol návrh na schválenie fin.prostriedkov pre ZŠ s MŠ M.Hella v Štiavnických Baniach
OZ v Štiavnických Baniach – na vzduchotechniku nad konvektomatom ŠJ vo výške 2500,-€ a
umývačku riadu ŠJ s el. prípojkou vo výške 6500,-€
Hlasovanie: 2 za , 3 zdržal sa , 0 proti
A / n e s ch v a ľ u j e kapitálové finančné prostriedky pre ZŠ s MŠ M.Hella v Štiavnických Baniach

Bolo prijaté : Uznesenie č. 18 /2018

K bodu č. 7
Návrhy úpravy rozpočtu - materiál obdržali poslanci pred rokovaním OZ.
OZ v Štiavnických Baniach
A/ s ch v a ľ u j e Úpravu rozpočtu Obce Štiavnické Bane č. 1/2018
B/ s ch v a ľ u j e Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ M. Hella v Štiavnických Baniach 1/2018
Hlasovanie: 5 za ,0 zdržal sa ,0 proti
Bolo prijaté : Uznesenie č. 19 /2018
K bodu č. 8
Odpredaj nepojazdných nákladných vozidiel
zámer prevodu hnuteľného majetku obce Štiavnické Bane
OZ v Štiavnických Baniach
A/ s ch v a ľ u j e v súlade s § 9a, ods. 1, písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zámer prevodu hnuteľného majetku obce :
a) Vozidlo PRAGA V3S-M6, rok výroby 1976 za minimálnu cenu 500,- €
b) Vozidlo TATRA T 148, rok výroby 1982 za minimálnu cenu 500,- €
B/o d p o r ú č a starostovi obce: Zverejniť zámer obce Štiavnické Bane odpredať hnuteľný majetok
obce na dobu 15 dní na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce.
C/ u r č u j e komisiu v zložení : RNDr. Šušková, D.Osvaldová a G.Ševeček na vyhodnotenie ponúk
Hlasovanie: 5 za ,0 zdržal sa ,0 proti
Bolo prijaté : Uznesenie č. 20 /2018
K bodu č. 9
Plán práce hlavného kontrolóra
OZ v Štiavnických Baniach
A/ s ch v a ľ u j e Plán práce hlavného kontrolóra obce Štiavnické Bane na 2.polrok 2018
Hlasovanie: 5 za , 0 zdržal sa ,0 proti
Bolo prijaté : Uznesenie č. 21 /2018
K bodu č. 10
Záverečný účet obce Štiavnické Bane
OZ v Štiavnických Baniach
A/ b e r i e na vedomie stanovisko hl.kontrolóra obce Štiavnické Bane k Záverečnému účtu obce
Štiavnické Bane
B/ s ch v a ľ u j e Záverečný účet obce Štiavnické Bane za rok 2017 bez výhrad
Hlasovanie: 5 za ,0 zdržal sa , 0 proti
Bolo prijaté : Uznesenie č. 22 /2018

K bodu č. 11
Odpredaj pozemkov – osobitný zreteľ

zámer č. 1/2018
Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 11 odst. 4 písm. a) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
platnom znení a § 9a odst. (8) písm. e) a odst. (9) písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
platnom znení a v spojení s Čl. III. Zásad hospodárenia nakladania s majetkom obce a s majetkom
štátu, ktorý bol zverený obci Štiavnické Bane
A/ schvaľuje zámer č.1 /2018 odpredaj pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa : pozemok
vedený v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Banskej Štiavnici, katastrálny odbor, v k.ú.
Štiavnické Bane na LV č.2 – CKN p.č. 264/2 o výmere 16 m2- zastavané plochy a nádvoria ktorý je
priľahlým pozemkom k nehnuteľnosti žiadateľa Miloša Valeka, bytom Štiavnické Bane č. 54 , za cenu
5,- €/m2 .
B/ odporúča starostovi obce: Zverejniť zámer obce Štiavnické Bane odpredať majetok obce pozemok v k.ú. Štiavnické Bane na dobu 15 dní na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce a po
uplynutí uvedenej doby predložiť na rokovanie OZ správu o zverejnení so všetkými pripomienkami,
ktoré k zverejnenému zámeru budú na obecný úrad doručené.
Hlasovanie: 5 za ,0 zdržal sa ,0 proti
Bolo prijaté : Uznesenie č. 23 /2018

zámer č. 2/2018
Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 11 odst. 4 písm. a) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
platnom znení a § 9a odst. (8) písm. e) a odst. (9) písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
platnom znení a v spojení s Čl. III. Zásad hospodárenia nakladania s majetkom obce a s majetkom
štátu, ktorý bol zverený obci Štiavnické Bane
A/ schvaľuje zámer č. 2/2018 odpredaj pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa : pozemok
vedený v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Banskej Štiavnici, katastrálny odbor, v k.ú.
Štiavnické Bane na LV č.2 – CKN p.č. 1720/12 o výmere 64 m2- zastavané plochy a nádvoria ktorý je
priľahlým pozemkom k nehnuteľnosti žiadateľa JUDr. Petra Malatinca, bytom Počúvadlo 63 , za
cenu 5,- €/m2 .
B/ odporúča starostovi obce: Zverejniť zámer obce Štiavnické Bane odpredať majetok obce pozemok v k.ú. Štiavnické Bane na dobu 15 dní na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce a po
uplynutí uvedenej doby predložiť na rokovanie OZ správu o zverejnení so všetkými pripomienkami,
ktoré k zverejnenému zámeru budú na obecný úrad doručené.
Hlasovanie: 5 za ,0 zdržal sa ,0 proti
Bolo prijaté : Uznesenie č. 24 /2018

zámer č.3 /2018
Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 11 odst. 4 písm. a) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
platnom znení a § 9a odst. (8) písm. e) a odst. (9) písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
platnom znení a v spojení s Čl. III. Zásad hospodárenia nakladania s majetkom obce a s majetkom
štátu, ktorý bol zverený obci Štiavnické Bane
A/ schvaľuje zámer č. 3/2018 odpredaj pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa : pozemok
vedený v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Banskej Štiavnici, katastrálny odbor, v k.ú.

Štiavnické Bane na LV č.2 – CKN p.č. 3081/2 o výmere 199 m2- ostatné plochy , ktorý je priľahlým
pozemkom k nehnuteľnosti žiadateľa Ing.Vladimíra Fridricha, bytom Rajčurská 29, 917 05 Trnava ,
za cenu 5,- €/m2 .
B/ odporúča starostovi obce: Zverejniť zámer obce Štiavnické Bane odpredať majetok obce pozemok v k.ú. Štiavnické Bane na dobu 15 dní na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce a po
uplynutí uvedenej doby predložiť na rokovanie OZ správu o zverejnení so všetkými pripomienkami,
ktoré k zverejnenému zámeru budú na obecný úrad doručené.
Hlasovanie: 5 za , 0 zdržal sa , 0 proti
Bolo prijaté : Uznesenie č. 25 /2018

zámer č.4 /2018
Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 11 odst. 4 písm. a) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
platnom znení a § 9a odst. (8) písm. e) a odst. (9) písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
platnom znení a v spojení s Čl. III. Zásad hospodárenia nakladania s majetkom obce a s majetkom
štátu, ktorý bol zverený obci Štiavnické Bane
A/ schvaľuje zámer č. 4/2018 odpredaj pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa : pozemok
vedený v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Banskej Štiavnici, katastrálny odbor, v k.ú.
Štiavnické Bane na LV č.2 – CKN p.č. 2332/11 o výmere 146 m2- zastavané plochy a nádvoria ktorý
je priľahlým pozemkom k nehnuteľnosti žiadateľa MUDr.Fedora Čiampora, DrSc a RNDr.Milady
Čiamporovej, CSc, bytom Slovinec 56/A ,841 07 Bratislava , za cenu 5,- €/m2 .
B/ odporúča starostovi obce: Zverejniť zámer obce Štiavnické Bane odpredať majetok obce pozemok v k.ú. Štiavnické Bane na dobu 15 dní na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce a po
uplynutí uvedenej doby predložiť na rokovanie OZ správu o zverejnení so všetkými pripomienkami,
ktoré k zverejnenému zámeru budú na obecný úrad doručené.
Hlasovanie: 5 za , zdržal sa , 0 proti
Bolo prijaté : Uznesenie č. 26 /2018

zámer č.5 /2018
Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 11 odst. 4 písm. a) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
platnom znení a § 9a odst. (8) písm. e) a odst. (9) písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
platnom znení a v spojení s Čl. III. Zásad hospodárenia nakladania s majetkom obce a s majetkom
štátu, ktorý bol zverený obci Štiavnické Bane
A/ schvaľuje zámer č. 5/2018 odpredaj pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa : pozemok
vedený v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Banskej Štiavnici, katastrálny odbor, v k.ú.
Štiavnické Bane na LV č.2 – CKN p.č. 1535/62 o výmere 318 m2- zastavané plochy a nádvoria ktorý
je priľahlým pozemkom k nehnuteľnosti žiadateľa – Michaela Mišíková, Kmeťova 5, 900 28 Ivanka
pri Dunaji , za cenu 5,- €/m2 .
B/ odporúča starostovi obce: Zverejniť zámer obce Štiavnické Bane odpredať majetok obce pozemok v k.ú. Štiavnické Bane na dobu 15 dní na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce a po
uplynutí uvedenej doby predložiť na rokovanie OZ správu o zverejnení so všetkými pripomienkami,
ktoré k zverejnenému zámeru budú na obecný úrad doručené.
Hlasovanie: 5 za , 0 zdržal sa ,0 proti
Bolo prijaté : Uznesenie č. 27/2018

Neschválenie odpredaja pozemkov
a)Žiadosť MUDr. Hany Gubricovej, Zvonová 19, 969 01 Banská Štiavnica
OZ v Štiavnických Baniach
A/ n e s ch v a ľ u j e odpredaj pozemku C KN p.č. 3358 o výmere 198 m2 v k.ú. Štiavnické
Bane
Hlasovanie: 5 za , 0 zdržal sa ,0 proti
Bolo prijaté : Uznesenie č. 28/2018

b)Žiadosť J.Heilera, 969 72 Sv. Anton 492
OZ v Štiavnických Baniach
A/ n e s ch v a ľ u j e odpredaj pozemku C KN p.č. 553/2 o výmere cca 110 m2 v k.ú.
Štiavnické Bane
Hlasovanie: 5 za , 0 zdržal sa ,0 proti
Bolo prijaté : Uznesenie č. 29/2018
K bodu č. 12
Odpustenie nájmu – Žiadosť Bc. Veroniky Heilerovej
OZ v Štiavnických Baniach
A/s ch v a ľ u j e odpustenie ročného nájmu Bc. Veronike Heilerovej
Hlasovanie: 5 za ,0 zdržal sa , 0 proti
Bolo prijaté : Uznesenie č. 30 /2018

K bodu č. 13
Rôzne: Informoval prítomných o súčasnom stave ČOV. Nič nebude zo spolupráce s Banskou
Štiavnicou. Bol vyhotovený audit na čističku , nakoľko je potrebný nový projekt – nielen zmena
technológie, bude začaté nové vodoprávne konanie, aby sme do 30.10.2018 mohli žiadať o finančné
prostriedky z Envirofondu.
K bodu č. 14
Diskusia
Ing. Grega – je rád, že sa to s ČOV pohlo, že po 15 rokoch sa začne niečo robiť. Čo teraz, bude sa
prebytočný kal vyvážať?
Starosta – teraz sa rieši kanalizačný zberač od ČOV po jestvujúcu kanalizáciu po p. Mišíkovú ,v ďaľšej
etape sa budú riešiť nové kanalizačné zbernice a rieši sa nový projekt na ČOV. Do 60 dní budú
podklady k nahliadnutiu
Ing.Rücker – sám túto problematiku nanáša niekoľko rokov, ale zo strany vedenia obce to bolo
zanedbávané. Počíta sa s tým, že na čističku sa napoja aj Cosmopolitan, Assisi, ZŠ, objekt bývalej
materskej školy? Z akého dôvodu sa nedodržiava termín rokovaní OZ. Posledné zasadanie bolo
5.3.2018. Nerobí sa kontrola uznesení. Prečo nebola uzavretá zmluva na schválený odpredaj p.č.
99/29. Rekonštrukcia ciest – aké bolo financovanie zo strany obce a občanov. Nedodržiavajú sa
priority – oprava múru pri M.Kašiarovi, odvodnenie cesty pri p. Pastierovi, cesta k bytovkám pri
Evičkinom jazere. Kedy sa to ide riešiť.

Starosta – materiál na odvodnenie k p. Pastierovi je dovezený, práce budú vykonané svojpomocne.
Hrádza aj cesta pri Evičke patrí Povodiu Hrona.
Ing. Rücker – na Bašte chýbajú pojazdné WC, na ceste od Révayovského domu ku Colpingu a Bašte sú
výtlky . Po dobrej spolupráci s p. Jánym je vyčistené priestranstvo do boľševnika. Žiada písomnú
odpoveď na žiadosť odpredaja pozemku MUDr. Rückerovej, že tam bude cesta.
S. Sopko – poukázal na zlý stav cesty od Altmayeru ku jeho rodinnému domu
p. Nemčeková – má chatu pri čističke. Žiada, aby starosta pohovoril s poslancami, aby sa hrubo
nerozprávali so staršími občanmi. Žijú tam 20 rokov a až po 15 rokoch uznal sa problém s ČOV.
V studni majú fekálie. Bola by rada, keby sa to začalo solídne riešiť. Prečo obec nevyrieši havarijný
stav. Stále viac domácností sa napája na ČOV.
L.Pentek – je potrebné odstrániť štrk po zimnom posype pri kostole a na výjazde pri pomníku pred
OcÚ. Prečo sa používala pri zimnom posype soľ.
Starosta – solenie chcú noví chalupári, starí obyvatelia nie . Soliť sa bude len keď bude poľadovica
L.Pentek – bolo by dobré vybudovať chodník ku Bašte vedľa hlavnej cesty. Občania zle triedia odpad.
Žiada riešiť situáciu s vypúšťaním fekálií od nehnuteľnosti p.Š imčiskovej
Starosta – bezpečný prechod je vedľa domu p. Tomalovej a Immaculaty . P. Šimčiskovej bude zaslané
od obce upozornenie.
Overovatelia :
RNDr. Z.Šušková ....................................
D. Kališek ..............................................

Zapisovateľka
Henčelová Alena ....................................

Stanislav Neuschl
starosta obce

Štiavnické Bane 2.7.2018

